
ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ျခင္းငွါ 
အဘယ္သုိ႔ျပဳရပါမည္နည္း

“ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ျခင္းငွါ 
အဘယ္သုိ႔ျပဳရပါမည္နည္း”။ ဤေမးခြန္းကို သင္သည္ 
ေမးျမန္းခဲ႔ဖူးပါသလား။ အကယ္၍မေမးခဲ႔ဖူးလွ်င္ 
သင္သည္မိမိကုိယ္ကုိယ္ ေမးသင္႔ပါသည္။ 
ဤေမးခြန္းသည္ သင္ေမးခဲ႔သမ်ွေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားထဲမွ အေရးအၾကီးဆုံးေသာ ေမးခြန္း 
ျဖစ္ပါသည္။ “ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ျခင္းငွါ 
အဘယ္သုိ႔ျပဳရပါမည္နည္း” ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ 
ေျဖၾကားေပးေသာ အေျဖသည္ အင္မတန္ အေရးၾကီးေသာ 
အေျဖျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဤေမးခြန္းကုိ 
ေျဖၾကားေပးရန္ မည္သူတစုံတစ္ေယာက္ကုိမ်ွ 
ေမးျမန္း၍မရပါ။ သမၼာက်မ္းစာ တစ္ခုတည္းသာလ်ွင္ 
ဤေမးခြန္း၏စစ္မွန္ေသာ အေျဖကုိ ရရွိနုိင္ေသာ  
ေနရာျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ားအား ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ရန္ 
ဘုရားသခင္၏ မွုတ္သြင္းျခင္းခံေသာသူမ်ား၏ မိန္႔ဆုိေသာ 
ေနရာ သမၼာက်မ္းစာ ထဲသုိ႔ သြားၾကပါစုိ႔။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ ကၽြန္ေ
တာ္တုိ႔သည္မည္သုိ႔ျပဳရမည္ကုိသိၾကလိမ္႔မည္။ 

ပင္ေတကုေတၱပဲြေန႔ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္သုိ႔ 
တက္ၾကြသြားျပီးသည္႔ေနာက္ ပင္ေတကုေတၱပဲြေန႔တြင္ 
ေပတရုသည္ ပထမဆုံး တရားေဟာေျပာခဲ႔ပါသည္။ 
ေပတရုက သခင္ေယရူခရစ္ေတာ္ 
အေၾကာင္းေဟာေျပာခဲ႔ပါသည္။ ေပတရုက 
ထုိသူတုိ႔အား ခရစ္ေတာ္သည္ သူတုိ႔၏ အျပစ္အတြက္ 
အေသခံေၾကာင္း ေဟာေျပာပါသည္။ ေပတရု 
တရားေဟာျပီးသည္႔ေနာက္တြင္ ထုိသူတုိ႔က ”ညီအစ္
ကုိတုိ႔၊အဘယ္သုိ႔ျပဳရပါမည္နည္း” (တမန္ေတာ္ ၂း၃၇ ) 
ဟု ေမးျမန္းၾကပါသည္။ ဤသူတုိ႔သည္ ေယရူခရစ္ေတာ္ 
အေၾကာင္းၾကားခဲ႔ၾကသည္။ ဤသူတုိ႔သည္ 
သူတုိ႔ၾကားခဲ႔ေသာ အရာကုိ ယုံၾကည္ၾကသည္။ 
ဤသူတုိ႔သည္ သူတုုိ႔၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဖြင္႔ျပျခင္းခံရသည္။ 

“သင္တုိ႔၏အျပစ္ကုိ လႊတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တေယာက္မွ် 
မေၾကြင္း၊ ေယရူခရစ္၌ ဗတၱိဇံကုိ ခံၾကေလာ႔။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ 
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကုိ 
ခံရၾကလိမ္႔မည္” ( တမန္ေတာ္ ၂း၃၈ ) ဟု ေပတရု 
ေဟာေလသည္။ ဤေနရာတြင္ ”ညီအစ္ကုိတုိ႔၊အဘယ္သုိ႔ျပဳ
ရပါမည္နည္း” ဟူေသာ ထုိသူတုိ႔၏ေမးခြန္းကုိ ေပတရုသည္ 
ရုိးရုိးေလး ေျဖၾကားေပးခဲ႔ပါသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ ေပတရု 
ေဟာေျပာေသာ ခရစ္ေတာ္ ကုိ ယုံၾကည္ၾကျပီျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ေပတရု က ထုိသူတုိ႔အား ေနာင္တရ ၍ ဗတၱိဇံခံရန္ 
ေျပာပါသည္။  ဤသူတုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ၾကပါက 
အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္း ခံရၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
အျပစ္မွ ေနာင္တရျပီး ဗတၱိဇံခံရမည္။ ထုိမွသာလွ်င္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းကုိ ခံရၾကမည္။ 

အဲေသေယာပိ ျပည္သား အမတ
တမန္ေတာ္ဝထၱဳ ၈း၂၆-၄၀ တြင္ အဲေသေယာပိ 
ျပည္သား အမတ္၏ ေျပာင္းလဲ ျခင္းအေၾကာင္းကုိ  
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိရပါသည္။ ဖိလိပၸဳသည္ အမတ္အား” ေယရူ 
“ အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သူတုိ႔သည္ ရထားကုိ စီးရငး္ 
ေရရွိရာသုုိ႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ထုိ႔ေနာက္ အမတ္က 
“ဤအရပ္တြင္ ေရရွိပါ၏။အကၽြန္ပ္ကုိ ဗတၱိဇံမခံေစျခင္းငွါ 
မည္သည္႔အေၾကာင္း ဆီးတားပါသနည္း” (တမန္ေတာ္ ၈း၃၅ 
) ဟု ေမးျမန္းပါသည္။ ဖိလိပၸဳ က သင္သည္ စိတ္နွလုံးအ
ၾကြင္းမဲ႔ယုံၾကည္လွ်င္ ဗတၱိဇံ ခံရသည္ ဟု ဆိုေလသည္။ 
အမတ္က “ေယရူခရစ္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ 
ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ အကၽြန္ပ္ယုံၾကည္ပါသည”္ ( တမန္ေတာ္ 
၈း၃၇ ) ဟု ေျဖၾကားခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဖိလိပၸဳနွင္႔ အမတ္ 
တို႔ နွစ္ေယာက္စလုံး ေရထဲသုိ႔ ဆင္းသြားၾကျပီး ဖိလိပၸဳက 
အမတ္အား ဗတိၱဇံေပးခဲ႔သည္။ ဤေနရာတြင္ အမတ္ 
က ေယရူအေၾကာင္း ေဟာေျပာခ်က္ ကုိ ၾကားခဲ႔သည္။ 
ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သူယုံၾကည္သည္။ သူသည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ 
ယုံၾကည္ျခင္းရွိေၾကာင္း ဝန္ခံသည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ ဗတၱိဇံ 
ကို ခံယူသည္။ 

တာရွု ျမိဳ႔သား ေရွာလု 

တမန္ေတာ္ဝတၳဳ အခန္းၾကီး ၉ , ၂၂ နွင္႔ ၂၆ တုိ႔တြင္ 
တာရွုျမိဳ႔သား ေရွာလု ( ေနာက္ပုိင္း၌တမန္ေတာ္ ေပါလု 
) ၏ ေျပာင္းလဲျခင္း အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပပါသည္။ 
ေရွာလုသည္ ဒမာသက္ျမိဳ႔ရွိခရစ္ယာန္မ်ား အား 
ညင္းပန္းနွိပ္စက္ ရန္ ခရီးသြားေနသည္။ လမး္ေပၚတြင္ 
သူသည္ မ်က္စိကန္းသြားေအာင္ ဆုံးမျခင္းကုိ ခံရသည္။ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ေရွာလုထံသုိ႔  ေပၚထြန္းလာျပီး “ထ၍ျ
မိဳ႔သုိ႔ဝင္ေလာ႔၊သင္ျပဳရမည္႔အမူကုိ ေျပာလိမ္႔မည္” ( 
တမန္ေတာ္ ၉း၆ ) ဟု မိန္႔ဆုိပါသည္။ ေရွာလုသည္ 
မိ္န္႔ဆုိ္သည္႔အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ ဒမာသက္ျမိဳ႔ရွိ 
အာနနိ အမည္ရွိေသာ ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္သည္ 
ေရွာလု ထံသုိ႔ ေရာက္လာသည္။ အာနနိက ေရွာလု အား 
လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အမူကုိ ေျပာျပပါသည္။ “ ယခုလည္း 
သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိ္င္းလင္႔၍ေနသနည္း။ 
ထေလာ႔။ သခင္ဘုရားကုိ ပဌနာျပဳလ်က္ ဗတၱိဇံကုိခံ၍ ၊ 
သင္၏အျပစ္မ်ားကုိေဆးေၾကာေလာ႔” (တမန္ေတာ္ ၂၂း၁၆ 
) ဟု အာနနိက ေရွာလုအား ေျပာပါသည္။ ေရွာလုအား 
မည္သည္႔အမူကုိ ျပဳလုပ္ ရန္ ေျပာခဲ႔ပါသနည္း။ ထ၍ ဗတၱိဇံ 
ခံရန္ ေျပာခဲ႔ပါသည္။ မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင္႔နည္း။ 
သူ၏အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာရန္ျဖစ္သည္။ 
ေရွာလုသည္ ဗတၱိဇံမခံမွီတုိင္ေအာင္ သူ၏အျပစ္မ်ား 
ခြင္႔လႊတ္ျခင္းမရရွိခဲ႔ပါ။

တပ္မူးေကာ္ေနလိ 
တမန္ေတာ္ဝတၳဳအခန္းၾကီး ၁၀ နွင္႔ ၁၁ တြင္ 
တပ္မူးေကာ္ေနလိ ၏ ေျပာင္းလဲျခင္းအေၾကာင္းေျပာျ
ပပါသည္။ ေကာ္ေနလိသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဴိးမဟုတ္ ေသာ 
တပါးအမ်ဴိးသားမ်ားထဲမွ ပထမဦးဆုံး ခရစ္ယာန္ 
ျဖစ္လာသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ေရာမ 
စစ္သား တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။သမၼာက်မ္းစာက 
သူ႔အေၾကာင္းကုိ ဤသုိ႔ေျပာျပပါသည္။ “ထုိသူသည္ မိမိအိ
မ္တြင္ရွိသမွ်ေသာသူတုိ႔နွင္႔ တကြ ဘုရားဝတ္၌ေမြ႔ေလ်ာ္၍ 
ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ေရြ.ျခင္းရွိသျဖင္႔ လူတုိ႔အား 
မ်ားစြာေသာ စြန္႔ၾကဲျခင္းကုိ ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကုိ 
အစဥ္ဆုေတာင္းေလ႔ရွိ၏” ( တမန္ေတာ္ ၁၀း၂ )။ 
ထုိကဲ႔သုိ႔ သင္႔အေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္သည္ဟု ေျပာစရာ 



ယုံၾကည္ၾကသည္။သူတုိ႔က ေယရူသည္ 
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ၾကသည္။ 
ဤသူတုိ႔က မိမိတုိ႔သည္ အျပစ္၌ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ 
အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ၾကသည္။ထို႔ေနာက္ 
ဤသူတုိ႔သည္ သူတုိ႔အျပစ္မွ ေနာင္တရရန္ 
ေဟာေျပာျခင္းခံရသည္။သူတုိ႔က ေယရူသည္ 
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံၾကသည္။  
ေယရူသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံ
ၾကျပီးေနာက္ ဗတၱိဇံခံၾကသည္။  ဗတၱိဇံခံၾကျပီးေနာက္ 
သူတုိ႔သည္ အျပစ္မွ ခြင္႔လႊတ္ျခင္းကုိခံရၾကသည္။ 
သူတုိ႔သည္ ဗတၱိဇံမခံမွီတုိ္င္ေအာင္ အျပစ္မွခြင္႔လႊတ္ျခင္းခံ
ရၾကသည္မဟုတ္။  ဗတၱိဇံခံျပီးမွ သာလွ်င္ သူတုိ႔အျပစ္မ်ား 
ခြင္႔လႊတ္ျခငး္ခံရၾကသည္။ 

သင္သည္ ေယရူခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ပါသလား။သင္သည္ 
သင္႔အျပစ္မ်ားမွ ေနာင္တရျပီလား။ ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ 
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံျပီလား။ သင္သည္ 
အျပစ္မွခြင္႔လႊတ္ျခင္းခံရန္အတြက္ ဗတၱိဇံခံျပီလား။ 
အထက္ဆုိခဲ႔ျပီးေသာ္အခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေသးလွ်င္ 
သင္သည္ အျပစ္၌သာ ရွိေနေသးသည္။ သင္
သည္ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာသူျဖစ္ပါသည္။ သင္ 
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာအျပစ္သားမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကသည့္အတို္င္း သတင္းေကာင္းကုိ 
ယေန႔ နာခံပါ။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ပါက 
သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ျပီး 
သခင္ဘုရားသည္္အသင္းေတာ္ထဲသုိ႔ သင္းဝင္ေစလိ္မ္႔မည္ 
(တမန္ေတာ္ ၂း၄၇ )။ သက္ဆုံးသည္႔တုိင္ေအာင္ 
ဘုရားသခင္၏အမူေတာ္ကုိ သစၥာရွိစြာ ထမ္းရြက္ပါ။ 
သင္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ သင္႔အတြက္ 
အိမ္တစ္လုံးေသခ်ာ ရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္းနွင္႔အတူ  
ဘဝကုိနိဂုံးခ်ဳပ္နုိ္င္ပါမည္ ( ဗ်ာဒိတ္ ၂း၁၀ )။

ရွိပါသလား။ ေကာ္ေနလိ သည္ အလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာ 
လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
သူသည္ အျပစ္ခြင္႔လႊတ္ျခင္းကုိ မခံရေသးသည္႔ 
ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ လူတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဘုရားသခင္သည္ ေကာ္ေနလိ အား ယုေပြျမိဳ႔ရွိ 
ေပတရုထံသုိ႔ လူတုိ႔ကို ေစလႊတ္ရန္ေျပာပါသည္။့ 
ေပတရုက သင္မွစ၍ သင္၏အိမ္၌ရွိသမွ်ေသာသူတုိ႔ကုိ 
ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း တရားစကားကုိ 
သင္႔အားေဟာေျပာလိမ္႔မည္(တမန္ေတာ္ ၁၁း၁၄)။ 
ေပတရုက ထိုသူတုိ႔အား ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း 
ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္ဘုရား၏နာမ၌ 
ဗတၱိဇံခံေစမည္႔အေၾကာင္း စီရင္ေလ၏ ( တမန္ေတာ္ 
၁၀း၄၈ )။ ေကာ္ေနလိသည္ ဘာသာတရား 
ကုိ အင္မတန္ ကုိင္းရွုိင္းေသာသူျဖစ္သည္။ 
ေကာင္းျမတ္ေသာ လူလည္းျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း သူသည္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ 
အျပစ္သား တစ္ေယာက္မွ်သာ ျဖစ္ေနသည္။ 
သူ႔အျပစ္မ်ားသည္ ခြင္႔လႊတ္ျခင္းမရရွိေသးပါ။ သူသည္ 
ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ရန္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္မည္ကုိ 
ေျပာျပရန္အတြက္ ေပတရုကုိ ဖိတ္ေခၚခဲ႔႔ရသည္။ 
ေပတရုက သူနွင္႔ သူ၏အိမ္၌ရွိသမွ်ေသာသူတုိ႔ 
ကို ဗတၱိဇံခံရန္ ေျပာပါသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ 
ဗတၱိဇံ ကုိ ခံၾကေသာအခါ သူတုိ႔၏အျပစ္မ်ား 
ခြင္႔လႊတ္ျခင္းခံခဲ႔ၾကသည္။ 

နိဂုံး 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ “ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ျခင္းငွါ 
အဘယ္သုိ႔ျပဳရမည္နည္း “ဟု 
ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းအားျဖင္႔ အစျပဳၾကပါသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဤေမးခြန္း၏အေျဖကုိ 
ရရွိနုိင္ရန္ သမၼာက်မ္းစာကုိ ဖြင္႔လွန္ ခဲ႔ၾကပါျပီ။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလ႔လာၾကည္႔ရာတြင္ ဤသူတို႔သည္ 
ေယရူခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္းကုိ ၾကားသိခဲ႔ၾကေၾကာင္း 
ေတြ႔ရပါသည္။ ထုိသူတုိ႔က ခရစ္ေတာ္သည္ သူတုိ႔
အျပစ္မ်ားမွခြင္႔လႊတ္ျခင္းရရန္ အေသခံေၾကာင္း 
ၾကားသိခဲ႔ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ထုိ သတင္းေကာင္းကုိ 
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